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Familien Pension Unterkrämerhof erbjuder ett äkta 
österrikiskt sommaräventyr med service i topp och 
härliga upplevelser. Hotellet ligger i centrum av 
alpidyllen Fusch vid foten av Österrikes högsta berg-
stopp Grossglockner – mitt i Österrikes mest storslåede 
landskap. Här ser värdarna till att ni kan komma iväg 
på bergsvandring över blomstrande ängar, koncert i 
stadens park samt att få stora rabatter på sevärdighe-
ter i området. 

Familienhotel Unterkrämerhof  
Hotellet är ett traditionsrikt, familjeägt hotell med 
blomstrande fasad och stämningsfull typisk öster-
rikisk inredning. Här är restaurang, bar, hiss, tvätteri, 
rum med öppen spis, TV-rum, dart, bordtennis, sol-
terrass med grillplats, lekplats, gratis cykeluthyrning 
samt wellnessavdeling med solarium och gratis ört-
ångbad och bastu. Som gäst kan man dessutom två 
gånger gratis använda inom- och utomhuspoolen på 
systerhotellet (1,5 km). Alla rum har badrum, hårfön, 
radio, Internet-uppkoppling och kabel-TV.

Ankomstdatum: 
Maj: 19. 26.
Juni: 2. 9. 16. 23. 30.
Juli: 7. 14. 21. 28.
Aug: 4. 11. 18. 25.
Sept: 1. 22. 29.

Pris per pers. i dubbelrum 2.999:-
8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell 
i Fusch i Österrike

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x grillafton med musik
• Gratis rundtur med 
• Unterkrämerhof Expressen i byn
• Gratis utlåning av 
• mountainbikes/cyklar
• Rabatt på utflykter till 
• Grossglockner och 
• Kaprun Hochgebirgsstauseen

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Sommar på Grossglockner

I över 200 år har det gamla godset Schnitterhof tagit 
emot flertalet gäster som har vallfärdat till kurstaden 
Bad Sassendorf i Nordrhein-Westfalen. De vackra bygg-
naderna i originellt korsvirke ligger längs kurparken 
där stadens berömda och hälsosamma saltbad finns. 
Och här förstår man det där med att skämma bort sina 
gäster: Varje morgon serveras det en välsorterad cham-
pagnebrunch i den ljusa restaurangen vars inredning är 
präglad av de historiska detaljerna. Härefter finns det 
fler möjligheter att vårda kroppen med behandlingar 
i hotellets skönhets- och wellnessavdelning och från 
swimmingpoolen har man utsikt över alla aktiviteter 
i kurparken.

Maritim Hotel Schnitterhof 
Hotellet har restaurang med solterrass i kurparken 
där det finns möjlighet att spela tennis, minigolf m.m. 
Hotellet har bar, lobby med trådlöst internet, rum 
m. öppen spis, hiss, utomhusparkering (mot avgift) 
samt wellnessavdelning med bastu, solarium, inom-
huspool, fitnesscenter och 
skönhetssalong. Alla rum har 
badrum, kaffe/te-faciliteter, 
minibar, radio och satellit-TV 
samt pay-TV.

Ankomstdatum:
Ankomst söndagar i 
perioden 3.6.-19.8.2007.

3.649:-
6 dagar på 4-stjärnigt hotell i mittyska Bad Sassendorf

Lyxsemester i korsvirke

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. Öppet alla helgdagar i Maj!

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 4.549:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 175:-. Pr. barn kr. 85:-.

Enkelrum kr. 3.799:-. Vuxen i extrasäng kr. 2.799:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 135:-. Pr. barn kr. 85:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 1 barn 
6–13 år 1/2 pris i 
förälders rum.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

Pris per pers. i dubbelrum

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

• 5 övernattningar
• 5 x champagnebrunch
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• 20 % rabatt på greenfee

Maritim Hotel Schnitterhof

Familienhotel Unterkrämerhof  

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–3 år 
gratis i förälders säng. 
Max. 2 barn 4–12 år 
1/2 pris i förälders 
rum. Max. 2 barn 
totalt per rum.

LID. År 1853 löste riks-
antikvarien in ett stort 
silverfynd från Lid i 
Skepplanda. 

Lidskatten är det för-
nämsta fyndet i sitt 
slag i Västsverige. 

Det består av tio arm-
band och två halsringar 
i olika utförande och 
storlekar.

Bland arkeologer har det 
länge stått klart att en skatt 
som Lidskatten inte kan vara 
en ensam företeelse. Det 
måste finnas ett samband 
med en större bosättning, en 
hamn, en handelsplats, kanske 
med Alvhems kungs gård. 

Hösten 2006 hade Biblio-
tekets vänner i norra Ale två 
föredragskvällar i Skepplanda 
bibliotek. Martin Skoglund 
föreläste om Lidskatten och 
Alvhems kungsgård. Martin 
känner väl till Göta Älvdalen, 
det var han som hittade ett av 
vikingaskeppen i Äske kärr. 
Genom föredragen väcktes 
intresse på många håll.

Metallundersökning
I slutet av april genom-

fördes omfattande metall-
sökningar i Lid under led-
ning av arkeo logen Lars 
Lundqvist vid Riksantikvarie-
ämbetet. 

Fem erfarna metallsökare 
från Fornminnes föreningen 
i Göteborg ställde upp med 
sina detektorer. Samtidigt 
som Lars-Ove Johans-
son harvade sin åker, där en 
meanderslinga vid Grönån av 
hävd kallad Slottet, plockade 
man fram det ena lilla fyndet 
efter det andra. Arkeologen 
Henrik Zedig från Läns-
styrel sen fast ställde fyndens 
läge med GPS. 

På en relativt liten yta 
hittade man saker som kan 
visa sig betydelsefulla för 
tolkningen av områdets 
forntida betydelse. Fynden 
skall nu utvärderas men helt 
klart indikerar de en handels-
verksamhet i Lid.

Enligt muntlig tradition 
har det funnits en byggnad 
vid Slottet. När Carlstens 
fästning bygg des ut efter 
freden i Roskilde 1658 skall 
man ha samlat in allt använd-

bart material, främst tegel, 
från slottet i Lid och kört det 
med båt till Marstrand. Om 
den traderade berättelsen 
är sann var Grönån således 
segelbar upp till Lid vid den 
tiden.

Sedan 1000-talet har land-
höjningen varit 1,5-2 meter. 
Vattenflödet i Grönån var 
dessutom mycket större då 
bland annat därför att Ris-
veden inte var så be skogad 
som nu. På 1880-talet hade 
Skepplanda passagerartrafik 
med ångbåt till Göte borg. 

Kunde vikingarna segla upp 
till Lid på 1000-talet? Kan 
Lid ha varit en skyddad hamn 
för Alvhems kungsgård som 
vi vet fanns redan på 1200-
talet? Hur mycket annor-
lunda såg landskapet ut för 
tusen år sedan? 

Härliga utmaningar för 
engagerade arkeologer och 
andra intresserade!

Bo Björklund

SÖK MED METALLDETEKTOR

Tillstånd för att söka i jorden med metalldetektor utfärdas av Länsstyrelsen. 

En metalldetektor känner av metaller på ett djup som beror på föremålets 
storlek. Stora före mål kan upptäckas på stora djup, små föremål endast på små 
djup. Olika metaller avger ljud av olika våglängder och vibrationer. För att göra 
ett gott jobb med en detektor måste man därför ha en väl utvecklad förmåga att 
kunna tolka olika våglängder och signaltyper. 

Det finns störningar som kan göra jobbet komp licerat. Om jorden till exem-
pel är mineralrik reagerar utrust ningen med ett störande brus. Därför måste 
man programmera detektorn för olika yttre förutsättningar. Även detta kräver 
erfarenhet.

Redan under den första halvtimmen av sökningen kom det 
täta besked från underjorden som indikerar en forn tida han-
delsverksamhet. 

Tim gräver upp ett medeltidsfynd på åkern framför Lars-Ove Johanssons hus i Lid.

Nya fynd från medeltiden ltiden 
vid slottet i Lid


